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Zadania rachunkowe
Należy wybrać tylko dwa zadania rachunkowe!

Odpowiedzi należy wyrażać tylko za pomocą wielkości fizycznych podanych w treści zadania. 
Przyjąć, że przyspieszenie ziemskie wynosi 10 m/s2.

Zadanie 1 (za  punktów)
Załóżmy, że promień Ziemi nagle zmniejszył się do wartości równej promieniowi Księżyca, 
przy czym masa Ziemi została niezmieniona. Czy i jak taki kataklizm wpłynąłby na długość 
doby i roku na Ziemi? Jaki byłby stosunek różnic okresów drgań wahadła matematycznego o 
długości l na równiku i biegunie przed i po zmianie promienia Ziemi? 
W zadaniu przyjmij, że Ziemia przed i po kataklizmie jest gładką kulą o równomiernym 
rozkładzie masy, jej promień wynosi RZ i jest czterokrotnie większy od promienia Księżyca, a 
przyspieszenie ziemskie na jej biegunie przed kataklizmem wynosi g0.

Zadanie 2 (za  punktów)
Mała drewniana kulka o gęstości 600 kg/m3 została zanurzona w wodzie na głębokość 0.5 m 
i następnie puszczona swobodnie. Gęstość wody wynosi 1000 kg/m3.
 a) Oblicz przyspieszenie, z jakim będzie się poruszała kulka w wodzie.
 b) Oblicz, z jaką prędkością kulka wyskoczy z wody.
 c) Oblicz, na jaką maksymalną wysokość nad powierzchnię wody wyskoczy kulka.
 d) Oblicz czas, jaki upłynie od chwili wyskoczenia kulki z wody do ponownego wpadnięcia 

do wody.
 e) Oblicz, jaka część kulki będzie zanurzona, gdy będzie ona pływała na powierzchni wody.
Przy obliczeniach pomiń tarcie kulki o wodę i powietrze oraz zaniedbaj wpływ gęstości 
powietrza. 

Zadanie 3 (za   punktów)
W cylindrze pod tłokiem o ciężarze F = 60 N znajduje się 
powietrze. Tłok ma kształt pokazany na rysunku. Powierzchnia 
przekroju cylindra wynosi S0 = 20 cm2. Ciśnienie atmosferyczne 
p0 = 105 N/m2. Jaki ciężar F1 należy położyć na tłok, aby 
objętość powietrza w cylindrze zmniejszyła się dwukrotnie? 
Nie uwzględniaj tarcia i przyjmij, że temperatura gazu się nie 
zmienia, tzn. zachodzi przemiana izotermiczna.

Zadanie 4 – (za … punktów)

Podczas produkcji mikroprocesorów, oporniki wytwarzane są w kształcie 
prostopadłościanów. Przyjmując, że opór właściwy elementów półprzewodnika, z którego 
wykonane są oporniki wynosi 10-5 Ωm, ich grubość to 0,2 µm a pozostałe wymiary są 
przedstawione na rys.1, oblicz wypadkową wartość oporu przy dwóch wariantach 
dołączenia elektrod, które przedstawiono na rys. 2.

Rys 1.Opornik z wymiarami
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Rys 2 Wariant 1 i wariant 2 podłączenia elektrod.

Rys 1 i rys 2 – alternatywne
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Zadania opisowe (każde za 3 punkty)
Należy wybrać tylko trzy zadania opisowe!

1. Opisz i zilustruj na rysunku dlaczego basen z czystą wodą wydaje się przy patrzeniu z brzegu 
płytszy niż suchy basen o tej samej głębokości.

2. Dysponujemy dwoma klockami z tego samego materiału. Jeden ma wymiary l×l×l , a 
drugi 4 l×l×l  (długość × szerokość × wysokość). Układamy klocki jeden na drugim tak, że 
stykają się ścianami (klocki mogą być ustawione poziomo lub pionowo). Jaką energię 
potencjalną będzie posiadała każda z budowli? Na osi energii naszkicuj poziomy 
energetyczne odpowiadające różnym konfiguracjom klocków. Która budowla będzie miała 
najmniejszą energię potencjalną, a która największą?

3. Trzy metalowe sfery o promieniu R, 2R i 3R zostały 
naładowane każda ładunkiem Q i umieszczone 
koncentrycznie w punkcie O. Niewielki otwór 
wykonany w każdej z nich wzdłuż osi OX umożliwia 
swobodne poruszanie się ładunku punktowego q. 
Naszkicuj jakie siły działają na ten ładunek wzdłuż OX, 
oraz jak rozłożony jest potencjał wzdłuż tej osi.

4. Na lince o długości L została zawieszona kula o masie m, 
a na niej umieszczono niewielki radiowy nadajnik, który 
emituje promieniowanie o częstości ν. Niedaleko od 
tego układu umieszczono detektor rejestrujący częstość 
i natężenie tego promieniowania. Opisz co zarejestruje 
ten detektor jeśli kulę wychylimy w niewielkim stopniu 
od położenia równowagi i puścimy?

5. Trzy metalowe kule o promieniu R, 2R i 3R naładowano każdą 
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ładunkiem Q. Opisz co się stanie po połączeniu tych kul przewodnikiem jak na rysunku.

6. Opisz ruch kropli deszczu spadającej z pewnej wysokości (~100 m).

4 OPOLE 2012


